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 خراسان جنوبی گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان  

  استانداری محل نشست:  09:10ساعت خاتمه: 8:00ساعت شروع : 1400/ 11/03: تاریخ جلسه 26  شماره نشست : 

 دستور جلسه 

  

 پیش از دستور جلسه: 

 ضرورت حضور فعاالن اقتصادی در انتخابات ریاست جمهوری   -
 

    

 
 دستور جلسه: 

 1399عملکرد شورای گفتگوی استان در سال گزارش  -

 1400شورای گفتگوی استان در سال تصویب تقویم برگزاری جلسات ماهانه  -

طرح مشککالت واحدهای تولیدی صکنفی اسکتان درخصکور تعرفه شکرکت های خدمات رسکان   -

ارائه راهکار به منظور تعیین تعرفه های برق، آّب و گاز واحدهای فوق الذکر براسکا  تعرفه  و 

 تولیدی

 "ل"طرح مشککالت فعاالن اقتصکادی حوزه اصکنار درخصکور مشککالت ناشکی از حذر بند  -

 قانون نظام صنفی کشور و ارائه پیشنهادات 30ماده  

 انتخاب اعضای بخش خصوصی شورای گفتگوی استان -

 

 

 خارج از دستور:

 ---------------------------------------------------  
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 وضعیت حضور و غیاب جلسه 

 دولت  - الف

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 وضعیت حضور 

)حاضر/ غایب/  

 نماینده( 

نام و نام خانوادگی  

 نماینده 

 - حاضر  استاندار )رئیس شورای استانی( حمید مالنوری شمسی  1

 - حاضر  معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مشیر الحق عابدی  2

 نماینده  استان برنامه و بودجه سازمان رئیس مجید پورعیسی  3
 امیر خانی نژاد 

 سرپرست حوزه برنامه ریزی( )

 علی اکبر اکبری راد  4
و   هماهنگی امورسرمایه گذاریدفتر مدیرکل

 استانداری اشتغال
 - حاضر 

 - حاضر  مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری حسین موهبتی  5

 - حاضر  مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان عیسی جعفری گیو  6

 نماینده  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رئیس عباس جرجانی  7
 الیاس جویبان 

 ( )معاون امور بازرگانی  

 - حاضر  مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان غالمرضا اشرفی  8

 - حاضر  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان غالمرضا قوسی 9

 - غایب  استان ی هابانک  هماهنگی دبیرکمیسیون محمدعلی زرنگ  10

 - حاضر  مدیرعامل محترم شرکت توزیع نیروی برق استان مهدی دادگر  11

 نماینده  مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب استان  حسین امامی  12

 محمود نادی 

)معاون خدمات مشترکین و    

 درآمد( 

 نماینده  مدیرعامل محترم شرکت گاز استان سید محمودهاشمی  13
 رحمان محمودی 

 )معاون بهره برداری(   

 مجلس شورای اسالمی   - ب

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده

 مجید نصیرایی  1
شهرستانهای  شریف  مردم  طبس،    نماینده  فردوس، 

 سرایان و بشرویه
 - غایب 

 - غایب  شهرستانهای نهبندان و سربیشه نماینده مردم شریف   مصطفی نخعی 2
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 قوه قضائیه   - ج

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 

 نام و نام خانوادگی نماینده

1 
 ابراهیم حمیدی   االسالمحجت 

 )عباس داریوش( 

 استان دادگستری کل رئیس

 )یا معاون( 
 غایب 

- 

 - غایب  استان دادستان مرکز علی نسائی زهان 2
 

 تعاونی و خصوصی  - د

 )رؤسای اتاق ها( 
 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 

 نام و نام خانوادگی نماینده 

 محسن احتشام  1
 کشاورزی   و  معادن   بازرگانی،صنایع،  اتاق   رئیس

 استان مرکز
 - حاضر 

 - حاضر  استان  تعاون اتاق رئیس غالمحسین حسینی 2

 - حاضر  استان  مرکز اصناف اتاق رئیس رضا علیزاده بیرجندی  3

 خصوصی(  و  تعاونی   های  تشکل رؤسای   یا  تعاونی  و   خصوصی  برتر  های   شرکت  عامل  )مدیران 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده

 - حاضر  مدیرعامل شرکت بازرگانی خامه زر  آقای علیرضا خامه زر 1

 - حاضر  مدیرعامل مجتمع مرغ مادر آقای سید حسین خیریه  2

3 
ی زاده  رآقای مرتضی صفد

 میبد( 

 مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند 
 نماینده 

حسین زارعی )معاون اقتصادی و  

 سرمایه گذاری( 

4 
 رئیس خانه معدن  باقری  آقای علیرضا

 نماینده 
هیأت  )عضو  افتخاری  داریوش 

 رئیسه و دبیراجرایی خانه معدن( 

 - حاضر  دولت  کارکنان مصرر تعاونی  اتحادیه عامل مدیر آقای محمد علی مردانی 5

 - حاضر  رئیس اتحادیه خدمات فنی  آقای غالمرضا جعفرپور مقدم 6

 - حاضر  اتحادیه مرزنشینان استانمدیرعامل  آقای اهلل نظر اسعدزاده  7

 - غایب  انجمن های صنفی کارفرمایی  رئیس کانون آقای محمد علی عابدینی 8
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 شهرداری و شوراها   - هک
 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 

 نام و نام خانوادگی نماینده

 - غایب  استان  شهر مرکز شهردار محمدعلی جاوید  1

 - غایب  استان  اسالمی شورای رئیس محمدرضا قرائی  2

نحوه اداره  دستورالعمل اصالحی    4ماده    1در جداول فوق )ردیف های الف تا هـ(، در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا، موضوع تبصره     توضیح:

خانوادگی  نام و نام  "درج شده و در ستون بعدی،    "نماینده  "، کلمه  "وضعیت حضور"در ستون  وگوی دولت و بخش خصوصی،  جلسات شوراهای استانی گفت 

 .معین گردد  "نماینده

 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه - و

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 فرمانداری بیرجند  و توسعه معاون برنامه ریزی محمد حسین شجاع  1

 معاون فروش شرکت توزیع برق استان محسن بخشایی  2

 تراشکاران و ریخته گران بیرجندمسئول اتحادیه صنف  حمیدرضا یوسفی 3

 استانداری هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغالکارشناس دفتر  رسول عباسی   4

 مسئول دبیرخانه شورا  مهری دستجردی  5
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 مشروح  مذاکرات

 پیش از دستور: 

در    یبخش خصوص  ی اقتصادگفت: فعاالن    رجندیب  یمعادن و کشاورز  ع، یصنا  ، یاتاق بازرگان  سمحسن احتشام، رئی

 داشت.   ند خود مشارکت فعال خواه  یو اجتماع  یمذهب  ، یمهم مل  فه ی دارند و به عنوان وظ  تیاحساس مسئول  روشیانتخابات پ

استاندار خراسان   استیبه ر  استان  یدولت و بخش خصوص  ی گفت و گو  ی جلسه شورا  نیو ششم  ستیاحتشام در ب  محسن

خرداد ماه است لذا   28  یجمهور  استیمساله امروز کشور انتخابات ر  نیتر   یفرمودند اساس   یافزود: مقام معظم رهبر  یجنوب

  ی بهتر  ندهی آ،  تر از گذشته مشارکت داشته و با انتخاب اصلحفعال  ، ماستان امسال در کنار اقشار مختلف مرد   یفعاالن اقتصاد 

 د زد. نرقم خواه را

اظهار    ی ایران،اتاق بازرگان  یهاتوسط مرکز پژوهش  نده یاز دولت آ  ینتظارات فعاالن بخش خصوصا  با اشاره به تدوین   ی و

خواهد   ن یتحول آفر  مطمئنا    رد ی قرار گ  های ر یگ  م یتصم  یمبنا   یبخش خصوص   شنهاداتیداشت: بدون شک اگر نظرات و پ

 نمود.  خواهد  فایا شتریبود و نقش خود را در توسعه ب

 ارزشمند استاندار   اریاز اقدام بس  یاستان در سال جار  ی دولت و بخش خصوص  یگفت و گو   ینشست شورا  ن یدر اول  احتشام،

 نمود. از شورا محسوب  یبخش را ستاد ی و اینستاد توسعه خاوران قدردان جاد یدر ا خراسان جنوبی

 

 1399گزارش عملکرد شورای گفتگوی استان در سال (: 1دستور جلسه )

و   بیست  و بخش خصوصی خراسان ججلسه    ششمیندر  و گوی دولت  مهری دستجردی، مسئول  نوبی  شورای گفت 

،  99پرداخت و گفت در سال  عملکرد شورا  ارائه گزارشی از    هب  دبیرخانه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان

ز کرونا ویروس درحوزه های امور بانکی،  چهار جلسه شورای گفتگو حول محورهای راهکارهای حمایت از صنایع آسیب دیده ا

مالیات و تأمین اجتماعی، مشکالت فعاالن اقتصادی صنعت ساختمان و مشکالت فعاالن اقتصادی حوزه معدن استان برگزار  

یک مصوبه اجرا نشده و یک مصوبه    ،مصوبه اجراشده  18گردیده که خروجی این جلسات بیست مصوبه استانی بوده است که  

درحال پیگیری می باشد وی در ادامه به ذکر فعالیت های دبیرخانه شورا اعم از برگزاری جلسات کمیته کارشناسی، اطالع  

رام شورا و  گ صفحات اینستاگرام و تل،  رسانی اخبار و اطالعات مرتبط با شورای گفتگوی استان و ملی در سایت شورای گفتگو

زرگانی، استقرار سامانه دریافت مشکالت فعاالن اقتصادی در سایت شورا و فراخوان های مکرر جهت دریافت مشکالت اتاق با

پرداخت و گفت در راستای توانمند سازی پرسنل دبیرخانه دوره های آموزشی    ، تشکل های بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی

برگ  با اهداف و وظایف شورا برگزار و همچنین در  اتاق  مرتبط  از ظرفیت کمیسیونهای تخصصی  زاری جلسات کارشناسی 

استفاده می شود. مشارکت در برگزاری وبینارهای آموزشی، تهیه گزارشات کارشناسی و ارسال به مراجع مرتبط، پخش زنده  

االن اقتصادی  و ارائه راهکار به منظور تبادل نظر با فع یبیان مشکالت بخش های مختلف اقتصادی از طریق الیو اینستاگرام

در شرایط شیوع کرونا به منظور کاهش جلسات حضوری و غیر حضوری، ارتباط با دبیرخانه های شورای گفتگو مرکز و سایر  



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  
 

 صورتجلسه و مصوبات شورا فرم 
 (خصوصی بخش  و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه ( دستورالعمل اصالحی2پیوست شماره ) )

 

 1396-03-10تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   6

 

ی  هاه شورای ملی، حضور مسئول دبیرخانه شورا در جلسات آنالین دبیرخانه های شوراناستانها، پاسخ به فراخوان های دبیرخا

استانها، برگزاری جلسات مشترک با کمیته بهبود    گفتگو برخی از شورای  خط در جلسات  گفتگوی سراسر کشور، حضور بر

محیط کسب و کار اقتصاد ودارایی استان، ارسال گزارشات و نشریات دبیرخانه شورای ملی برای اعضای شورا و حضور نماینده 

ای ساماندهی مبادالت مرزی و کمیته پایش  دبیرخانه شورا در جلسات کمیته اقتصاد هوشمند، کارگروه توسعه صادرات و شور

 تجارت خارجی از دیگر موارد اعالم شده در این جلسه بود.  

 

، به بیان توضیحاتی در خصوص مصوبه  داریوش افتخاری، عضو هیأت رئیسه و دبیراجرایی خانه معدن استاندر ادامه  

معدنی( پرداخت و گفت: پیرو مصوبه مربوطه  )درخصوص تعمیر ماشین آالت  بیست و پنجمین جلسه شورای گفتگو استان  

تماس ها و مذاکرات فراوانی از سوی خانه معدن استان با سطوح مختلف مدیریتی شرکت هپکو انجام و در نهایت در جلسه  

باقری  مهندس  آقای  جناب  با حضور  هپکو  شرکت  در  بندی  دکتر    - جمع  آقای  جناب  استان،  معدن  خانه  محترم  رئیس 

مدیرعامل مشاور محترم  -محترم هسکو )خدمات پس از فروش شرکت هپکو( و جناب آقای محمدآبادی  مدیر    -عالیخانی

 توافقات ذیل انجام شد: 20/02/1400هپکو در مورخ 

در بحث آموزش، همانگونه که مستحضر هستید هپکو تنها مرجع آموزش های کوتاه مدت و بلند مدت تعمیر و   -

اعالم آمادگی نموده است تا با قید فوریت و با استفاده از امکانات موجود  بازسازی در کشور محسوب می شود و  

ری هایی از طریق مدیرکل محترم فنی حرفه ای استان  ید در این خصوص پیگ ندر استان آموزش را آغاز نمای 

فه ای  و با همکاری مدیرکل محترم فنی حر د  وکه با استفاده از امکانات موجود این کار انجام ش انجام شده است  

استان مقرر گردید طی هفته آینده مجددا  جلسه ای با حضور مدیرکل محترم فنی حرفه ای استان، رئیس خانه  

معدن و مدیرآموزش هپکو برگزار گردد. همچنین بحث دپارتمام آموزشی ماشین آالت سنگین نیز توسط اداره  

 کل محترم فنی و حرفه ای استان در حال پیگیری می باشد. 

با ایجاد مرکز تعمیر ماشین آالت سنگین در استان، شرکت هپکو اظهار داشتند در مرکز اراک با  در ارتبا - ط 

محدودیت نیروی انسانی مواجه هستند و درحال حاضر امکان تأسیس مرکز تعمیرات و تأمین نیروی کارآمد  

یزات ویژه می باشد که  میسر نبوده همچنین بیان شد پاره ای از تعمیرات و بازسازی ها نیازمند یک سری تجه

انتقال آن به استان با یک سری مشکالتی همراه خواهد بود لذا آن شرکت پیشنهاد نمود در بدو امر آماده راه  

اندازی یک مرکز بازدید و معاینه فنی در استان می باشد بدین ترتیب که در این مرکز عیب یابی ماشین آالت  

و بازسازی بودن یا نبودن آن صورت پذیرد و در نهایت بعد از راه    در خصوص قابل تعمیر انجام و برنامه ریزی  

اندازی مرکز مذکور در صورتی که مراجعات به قدر کفایت باشد در خصوص تأسیس مرکز تعمیر و نگهداری  

 ماشین آالت سنگین در استان اقدام خواهد شد.
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 :1400ی استان در سال تصویب تقویم برگزاری جلسات ماهانه شورای گفتگو  (:2دستور جلسه )

با اشاره به اراده استاندار محترم به برگزاری منظم جلسات شورای گفتگوی    محسن احتشام، دبیر شورای گفتگوی استان

استان خواستار اعالم تاریخی از سوی استاندار محترم جهت مبنا قراردادن برگزاری منظم جلسات ماهانه شورا شد و افزود  

ر نمایندگان محترم استان در  بخش خصوصی آمادگی برگزاری مستمر جلسات را دارد. وی درادامه با اشاره به اهمیت حضو

 ،شد. مجلس شورای اسالمی خواستار تعیین تاریخ ماهانه جلسات به نحوی که امکان حضور نمایندگان نیز در جلسه شورا باشد 

با نظر مساعد استاندار محترم و تصویب اعضای شورا مقرر گردید: جلسات شورای گفتگوی استان به صورت مستمر و  که  

 ازظهر شنبه اول هر ماه در محل اتاق بازرگانی برگزار گردد.  بعد  4ماهانه ساعت 

طرح مشکالت واحدهای تولیدی صنفی استان درخصور تعرفه شرکت های خدمات رسان و  (:  3دستور جلسه )

 ارائه راهکار به منظور تعیین تعرفه های برق، آّب و گاز واحدهای فوق الذکر براسا  تعرفه تولیدی 

ات از  اق اصنار استانرضا علیزاده، رئیس  با یک سری  تعرفه برق و گاز  بیان نمود واحدهای صنفی استان در بحث   ،

مشکالت مواجه هستند که این موارد از طریق مکاتبات متعددی از سوی اتحادیه های مرتبط به اتاق اصناف اعالم و طی  

اتاق اص ناف با اشاره به تفاوت زیاد تعرفه های  مکاتبه ای به دبیرخانه شورای گفتگو استان منعکس گردیده است. رئیس 

یعنی  در    تجاری و تولیدی بیان نمود صنوفی مانند تراشکاران، قنادان، شیرینی و بستنی و ... دارای پروانه تولیدی می باشند 

در پروانه  پروانه کسب آنها نوع فعالیت، تولیدی ذکر شده است که از طریق سامانه اصناف ایرانیان و کدآیسیک بارکد تعیین و  

درج شده است و از طریق هیأت عالی نظارت کشور رسته های شغلی مشخص شده است و هیچ گونه دخل و تصرفی از سوی  

در واحدهای براین است که  اتحادیه مربوطه یا سازمان صمت در این خصوص وجود ندارد اما استنباط شرکت توزیع برق  

د در حالیه  نلید و در فروشگاه عرضه می کنند شامل تعرفه تجاری می گردصنفی مانند قنادان که شیرینی را در کارگاه تو

یخچال و سردخانه از تجهیزات مورد نیاز قنادان جهت نگهداری مواد اولیه و محصوالت می باشد و در پروانه کسب تنها یک  

شده است و در استعالمی    نوع فعالیت درج می شود و در پروانه کسب این واحدهای صنفی به صراحت فعالیت تولیدی مشخص 

مذاکره تلفنی اینجاب با روسای اتاق های اصناف خراسان شمالی و خراسان   در   که از سایر استان ها شده است و همچنین

رضوی، اعالم نمودند که هیچ گونه مشکلی در این باب نداشته و براساس رسته تولیدی، واحدهای صنفی تولیدی از تعرفه  

رئیس اتاق اصناف استان با اشاره به وضعیت فعلی اصناف و همچنین نامگذاری سال از    باشند.  برق صنعتی برخوردار می 

  سوی مقام معظم رهبری به سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها خواستار برخورداری کلیه واحدهای صنفی تولیدی 

 شناسی مورد تصویب شورا قرار گیرد:کارکمیته  از تعرفه برق صنعتی شد و درخواست نمود پیشنهادات جلسه  استان

 درصورتی که واحد تولیدی صنفی از سه شرط ذیل برخوردار باشد، شرکت توزیع برق استان نسبت به اعمال تعرفه تولیدی اقدام نماید.  .1

ذکر    "فعالیت تولیدی"ارائه پروانه، جواز تأسیس، گواهی فعالیت/پروانه از صنف مربوطه که دارای اعتبار بوده ودر آن پروانه   ✓

 شده باشد. 
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 انطباق فعالیت با پروانه ✓

فعالیت مندرج در پروانه در لیست ابالغی از سوی شرکت توانیر که مصوب در کارگروه مشترک وزارت نیرو، صنعت، معدن و   ✓

 تجارت، جهادکشاورزی و صنوف مربوطه می باشد، ذکر شده باشد. 

مغایرتی در کد آیسیک پروانه هایی با فعالیت مشابه رویت گردید موارد مغایرت کتبا به  درصورتی که در بازدیدهای شرکت توزیع برق  .2

سازمان صمت استان اعالم تا آن سازمان نسبت به اقدامات مقتضی در جهت رفع مغایرت اعالم شده اقدام و نتیجه را کتبا  به شرکت  

 محترم توزیع برق اعالم نماید. 

ی شرکت توزیع برق )اعم از عدم انطباق فعالیت با پروانه کسب، چند فعالیتی بودن واحد صنفی رویت هرگونه مغایرت در بازدیدها  .3

تولیدی، مشترک بودن انشعاب کارگاه و فروشگاه و ... (که از نظر شرکت توزیع برق باعث عدم برخورداری آن واحد تولیدی صنفی از 

ه اعالم تا در کارگروهی متشکل از نمایندگان شرکت توزیع برق، سازمان  تعرفه تولیدی می گردد، کتبا  به سازمان صمت و تشکل مربوط

 صمت، اتاق اصناف، اتحادیه صادرکننده مجوز، درخصوص لغو تعرفه تولیدی، اعمال جریمه و ... تصمیم گیری شود.

در محل اتاق    نیز با اشاره به برگزاری جلسات کمیته کارشناسی شورا  مهدی دادگر، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان

بازرگانی مجددا یادآور شد در صورتی واحدهای صنفی می توانند از تعرفه تولیدی برخوردار گردند که شامل شروط ابالغی  

در لیست ابالغی نیست باید پیگیری ها در جهت اضافه  تولیدی محسوب می گردد ولی  باشند و اگر صنفی وجود دارد که  

یرد دادگر در ادامه با اشاره به اعتراض  صورت گرفته در خصوص تعرفه برخی از  شدن آن به لیست فوق الذکر صورت پذ 

واحدهای صنفی از قبیل شیرینی، بستنی و نظایر آن اعالم نمود در این خصوص از مجری نرخ و تعرفه توانیر دعوت و بازدید  

استان تأیید شده است و اعالم نمود    از واحدهای صنفی مورد نظر انجام و تعرفه های اعمال شده از سوی شرکت توزیع برق 

  5شرکت توزیع برق براساس دستور العمل های ابالغی عمل نموده و واحد تولیدی صنفی نمی تواند از تعرفه تولید بیش از  

درصد را صرف مصارف غیر تولید )فروشگاهی( نماید و در صورت وجود فروشگاه می بایست از دو انشعاب استفاده نماید. 

ادامه با اشاره به حضور معاون فروش شرکت توزیع برق استان در جلسات کارشناسی شورا و مکاتبات انجام شده با  دادگر در 

 به تصویب شورا رسید.فوق الذکر  اتاق بازرگانی، پیشنهادات ارائه شده را مورد پذیرش عنوان نمود. و پیشنهادات

  کارشناسی شورا اعالم نمود کمیته  در ادامه با اشاره به توافق انجام شده در جلسه    رضا علیزاده، رئیس اتاق اصنار استان

 توافق گردد :  درخصوص بحث آب 

در صورت نیاز واحد صنفی به افزایش ظرفیت انشعاب، شرکت آب و فاضالب نسبت به افزایش ظرفیت انشعاب آب با معرفی از  -

 لتفاوت حق انشعاب ازمتقاضی اخذ و ظرفیت مصرف ماهانه آن واحد افزایش یابد.سوی اتحادیه یا صنف مربوطه اقدام و بهای مابه ا

کارشناسی اعالم گردید که  کمیته  و همچنین در خصوص تعرفه گاز با عنایت به اعالم نماینده محترم شرکت گاز در جلسه  

لید نشده است و فقط این امر  متأسفانه در قانون پیش بینی درخصوص امکان استفاده واحدهای صنفی تولیدی از تعرفه تو 

 شود.  پیگیری در سطح ملی برای واحدهای صنعتی در نظر گرفته شده است که پیشنهاد گردید این موضوع 

 مقررگردید شرکت گاز استان، لیست مشاغل آتشگیر را به سازمان صمت و اتاق اصناف استان اعالم نماید.  -
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باتوجه به آخرین ابالغیه شرکت ملی گاز ایران درخصوص نحوه تخصیص تعرفه صنعتی)این تعرفه مشمول واحدهای صنعتی صرفا  با      -

ارائه تأییدیه از سوی وزارت صمت )پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس( می باشد و هزینه گاز بهای کلیه واحدهای کسب و کار )دارای 

صنعت، معدن و تجارت( با تعرفه بخش تجاری در گروه عمومی محاسبه می گردد(، مقررگردید از طریق دبیرخانه   پروانه صنفی از وزارت

صنعتی صنفی نیز درخصوص تعرفه صنعتی    -شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ملی موضوع مشمولیت واحدهای تولیدی

 دند( پیگیری گردد )واحدهای تولیدی صنفی نیز مشمول تعرفه صنعتی گر

 گرفت و به تصویب شورای استان رسید.  ر مورد توافق قرا فوق،  که کلیه موارد 

ماده    "ل"(: طرح مشکالت فعاالن اقتصادی حوزه اصنار درخصور مشکالت ناشی از حذر بند  4دستور جلسه )

 قانون نظام صنفی کشور و ارائه پیشنهادات  30

این قانون    30ماده   "ل"نمود قبل از اصالح قانون نظام صنفی کشور، بند اعالم  ،  رضا علیزاده، رئیس اتاق اصنار استان

یکی از وظایف اتحادیه ها بود و اتحادیه موظف بود که هرساله براساس نیاز آن رسته شغلی و بررسی کارشناسی، تعداد  

ی و به کمیسیون نظارت ارائه  بررس   هموردنیاز آن رسته شغلی را به اتاق اصناف پیشنهاد نماید و اتاق اصناف در هیأت رئیس 

درکمیسیون این پیشنهاد تأیید و یا تعداد اصالح می گردید اما از زمان حذف این بند  اتحادیه موظف گردید برای    و  نماید 

هر فردی که شرایط صدور پروانه کسب را دارد پروانه کسب صادر نماید لذا مشکالت فراوانی در حوزه اصناف به وجود آمد  

آنها متهم شدن اصناف به گران فروشی بود و این در جلسات متعدد بیان شده است به عنوان مثال در یک مسیر  که یکی از 

وات پارس خزر( امکان دارد در سه فروشگاه و در سه نرخ فروخته شود   1200و در فاصله صد متری کاالیی )مثال  جاروبرقی 

ارزان فروشی    ناشی از  ین امر نه تنها ناشی از گران فروشی نیست بلکهکه اتاق اصناف این مورد را رد ننموده و صحت دارد و ا

  15است چرا که در فروشگاه اول فردی که جاروبرقی را به قیمت یک میلیون تومان خریده طبق قانون با حداکثر سود  

مان جاروبرقی را  میلیون و صدو پنجاه هزار تومان( در فاصله چند متری فروشگاه دیگری ه1درصدی به فروش می رساند )

با همان مشخصات و همان نرخ به قیمت کمتری به فروش می رساند که در بررسی های انجام شده فرد اذعان می کند به  

  5جنس را با سود کمتر )مثال    ،امکان پرداخت هزینه ها  عدم  اجاره ای بودن محل فروشگاه وخاطر شرایط مالی نامناسب و  

ه بعدی باز کمتر از این قیمت به دلیل اجاره بودن ملک، گرفتن وام و نداشتن شرایط مالی  درصد( می فروشد و در مغاز  7یا 

در این    30ماده  "ل"مناسب. پس همانطور که در مثال فوق مشخص گردید این امر ناشی از گران فروشی نبوده است و بند 

فروشگاه    10ان طالقانی بیرجند امکان فعالیت  خصوص بسیار تأثیر گذار بوده چرا که اگر براساس برآوردهای کارشناسی خیاب

د همانطور  یفروشگاه در این خیابان مشکالت عدیده ای راایجاد می نما  50بند و ایجاد  این  لوازم خانگی را داشته باشد با حذف  

سته اند به سودی  واحدصنفی را با صرف هزنیه های باال و اخذ وام بازگشایی نموده اند و متأسفانه نتوان  ،که بسیاری از اشخاص 

بدهکاری به بانک، برگشت چک و حتی زندانی  به  که مدنظر شان بوده دست یافته و به یک بیکار بدهکار تبدیل شده اند که  

 کارشناسی شورا : کمیته  شدن شخص منتج شده است. علیزاده با اشاره به موارد و پیشنهادات مطرح شده در جلسه 

  44( قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  2)تبصره    7نظام صنفی در اجرای قانون اصالح ماده  قانون    30ماده    "ل"مستثنی شدن بند   ❑

 ( 1393قانون اساسی )مصوب 
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 اتاق اصناف قبل ازصدور مجوز  ایمربوطه  هیاتحاد قیالزام اشخاص درخواست کننده مجوز پروانه کسب به گذراندن دوره مشاوره از طر ❑

فردی که می خواهد نسبت به ایجاد واحد صنفی اقدام نماید حداقل مشاوره ای در  درخواست نمود شورا مصوب نماید که  

ل بتوان  قاتحادیه مرتبط و یا اتاق اصناف استان داشته باشد که از وضعیت بازار، کسب و کار و صنف مربوطه اطالع یابد تا حدا

 . جلوی بروز بسیاری از ناهنجاری های ناشی از حذف این بند از قانون را گرفت

قانون نظام صنفی به این    1392، نیز تأکید نمود قبل از سال  امور بازرگانی سازمان صمت استان  الیا  جویبان، معاون

ترتیب بود که در وظایف اتحادیه ها در پایان هرسال اعضای هیأت رئیسه اتحادیه ها پیشنهاد سقف و حدود صنفی مدنظر  

نظارت موضوع بررسی و تعداد واحدهای صنفی براساس تعداد پروانه کسب    خود را به کمیسیون نظارت اعالم و در کمیسیون

انجام می شود در آن مقطع موردی که پیش آمده بود این برداشت بود که اگر اتحادیه سقف را باز  های ابطالی و نیاز بازار  

شخص دیگری  اقدام  پروانه به  دن  نگذارد، بحث فروش پروانه ها مطرح شود و اصناف نسب به فروش پروانه و در اختیار قراردا

قانون نظام    30ماده    "ل"نمایند به همین دلیل مرکز اصناف ایران اصالحیه را به مجلس ارائه و در مجلس تصویب و بند  

ه حذف این بند نتیجه مطلوب را نداشت و باعث شد در استان هایی  شتسال گذ   7صنفی کشور حذف گردید. اما طی مدت  

که بیشتر سهم اشتغال در حوزه اصناف می باشد تعداد اصناف نسبت به میانگین کشوری بیش از حد    مانند خراسان جنوبی

رشد نموده و واحدهای صنفی را با مشکالت جدی مواجه نماید و این موضوع از طریق سازمان صمت نیز به مرکز اصناف  

معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان همچنین    اعالم و درخواست گردیده است تا در اصالح قانون جدید مدنظر قرار گیرد.

قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت این اختیار   30ماده   "ل"پیشنهاد نمود: تمهیداتی اتخاذ گردد تا درصورت برگشت بند 

عیین  نظارت رأسا  اقدام و سقف را ت ن راداشته باشد تا در صورت عدم رعایت سقف و حدود از سوی اتحادیه مربوطه کمیسیو

 نماید. 

، نیز با اشاره به مشکل صنف نانوایان و مکاتبات صورت  مشیرالحق عابدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار

از سوی  درخصوص مشکالت این صنف که ناشی از حذف بند فوق الذکر بوده،  اعالم داشت پیشنهاد سازمان صمت    گرفته، 

 و سازمان صمت مکلف به صدور پروانه کسب می باشد. دیوان رد شده است

قانون اساسی   44( قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  2)تبصره    7قانون اصالح ماده    نیز در ادامه  به   مسئول دبیرخانه شورا 

 مود و اعالم داشت براساس این تبصره: ( اشاره ن1393)مصوب  

هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در  

اجازه ندارند به دلیل »اشباع بودن بازار«،    صادرکنندگان مجوز کسب و کارپایگاه اطالع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند.  

امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف  ذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.  از پ

زمانی تعیین شده در پایگاه اطالع رسانی مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطالع  

( این قانون است و شورای رقابت موظف است به  45در رقابت« موضوع ماده ) رسانی یادشده را ارائه داده اند، مصداق »اخالل  
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( این قانون  61( ماده )12شکایت ذی نفع رسیدگی و باالترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند )

 محکوم کند. 

 می باشد.ت قانون فوق الذکر از شمولی 30ماده   "ل"از این رو پیشنهاد کمیته کارشناسی مستثنی شدن بند 

شرایط هر استان و منطقه متفاوت می باشد اظهار با اشاره به اینکه    ، خراسان جنوبیاستاندارحمید مالنوری شمسی،  

داشت شاید حذف این بند در تهران و سایر شهرهای بزرگ مشکلی ایجاد نکند اما پروانه فروشی فسادهای بزرگی را به دنبال  

وانه کسب  دارد. یک فروشگاه لوازم خانگی می تواند در تهران باشد یا دریکی از روستاهای لب مرز اما اگر در آن روستا پر 

امر نیازمند یک کارکارشناسی   این اینشکست خواهد شد بنابروردیگری جهت فروشگاه لوازم خانگی صادر گردد آن فروشگاه  

و تدوین الیحه جهت ارائه به دولت می باشد، زمانبر است اما شدنی است و همچنین می توان از طریق شورای گفتگوی ملی  

 پیگیری گردد. 

است و براساس هماهنگی   یاعالم داشت این مورد در مجلس شورای اسالمی در حال پیگیر  صنارعلیزاده، رئیس اتاق ا

های انجام شده با سایر استان ها توافق گردید تا این امر از طریق شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی ملی نیز پیگیری  

 گردد تا تأثیر گذاری بیشتری داشته باشد.

بر تصویب پیشنهاد فوق به عنوان یک مصوبه ملی شوراتأکید نمود و افزود تا زمانی که    در ادامه استاندار خراسان جنوبی

این مشکل قانونی برطرف گردد پیشنهاد ارائه شده در زمینه مشاوره می تواند کمک کننده باشد اما باید ساز و کاری فراهم  

ی و یا شورای مشورتی در این زمینه انتخاب می  گروهی که به عنوان گروه مشورت  و  شود تا تأثیرگذاری باالیی داشته باشد 

  تا بتوانند فرد را توجیه نمایند. گردند از افراد با تجربه، ریش سفیدان، معتمدان و تأثیرگذاران این امر باشند 
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 (: انتخاب اعضای بخش خصوصی شورای گفتگوی استان 5دستور جلسه  )

ویرایش دستور العمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت و گوی دولت  آخرین    2ماده    16به استناد  بند  

( رأی گیری جهت انتخاب اعضای جدید بخش خصوصی  شورای گفت و گوی استان 1399وبخش خصوصی )شهریور ماه  

ی )به شرح ذیل( انجام  خراسان جنوبی برای یک دوره یکساله از بین تشکل های پیشنهادی اتاق های اصناف، تعاون و بازرگان

 شد: 

   

 اتاق اصناف ❖

 گران   ختهیتراشکاران و ر  هی اتحاد سرئی  –  یوسف ی درضایحم یآقا .1

 عکاسان و چاپخانه داران  ه یاتحاد  س رئی –غالمرضا جعفرپور مقدم  یآقا .2

 درودگران  ه یاتحاد سرئی  – ی میکر د یام یآقا .3
 

 اتاق تعاون  ❖

 مصرف کارکنان دولت   ی تعاون ه یعامل اتحاد  ری مد  -ی مردان  یمحمد عل یآقا .4

 مسکن کارکنان   یتعاون یشرکت ها  یبازرگان  هی اتحاد رهیمد  أتیه س رئی – محمد خوشنام  یآقا .5

 هنرمندان استان  ی دست ع یصنا یها ی تعاون  هی اتحاد رعاملیو مد   رهیمد   أتیه سرئی – زاده  د یخورش  هیعال خانم .6
 

 اتاق بازرگانی  ❖

 خامه زر  یشرکت بازرگان رعاملیمد   -خامه زر  رضایعل یآقا .7

 فرزاد  ک یو سرام یمجتمع کاش  مدیرعامل -آقای رضا مزگی نژاد  .8

 شرکت زغال سنگ پرورده طبس  رعاملیمد  - یثان ی تیرمضان کر یآقا .9

 آسکا ی مجتمع معدن رعاملمدی –  نیاحمدپرو یآقا .10

 شهرکاج رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نگین  -احسان بیکی .11

 پتروفردوس  یو معدن ی صنعت ید یتول رعاملمدی  –نهاد   کی ن نیحس یآقا .12

 

 و مصوب شد. در پایان جلسه آرا شمارش، اعالم 
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دولت    یگفت و گو   ی مانند شورا  یجلسات ی برگزار   بیان داشت:  استاندار خراسان جنوبی ، حمید مالنوریدر پایان جلسه  

و هم    یباالدست   نیها و قوانبرنامه   ،یکل   یهااستیکه هم در س   لیدل   نیبرخوردار است به ا  یادیز   تیاز اهم  ی و بخش خصوص

توجه    ژهیوبه    و  شتیمع   ،توجه به اقتصادکه مقام معظم رهبری ابالغ نموده اند همواره    یاقتصاد مقاومت  یهااستیمفاد س   در

که در صحنه    یکس  ، افزود:اداره کرد  یمردم  یاقتصاد را به شکل  د یبا  نکهیا  انیبا ب  ی و  شده است.  د یتاک  یبه بخش خصوص

مشکالت اقتصاد  می تواند    یاه ی روقانون، دستورالعمل و  چه    داند یم   یبه خوب  کند،ی مختلف کار م  یهاخدمات و بخش   د،یتول

موثر    اریبس  نهیزم  نیدر ا  تواند ی م  یاست نظرات بخش خصوص   یع یطب  لذا  را رونق دهد   د یو تولنموده  مردم را رفع    شت یو مع

  ی شورا   از طرف دیگر این بخش خصوصی است که به ایجاد مشاغل درجامعه کمک می کند بنابراین این جلسه به عنوانباشد  

  یریگ یمختلف مطرح، پ  لیمسا  یو خصوص  ی دو بخش دولت  یبا همکار  نکه یا  ل یبه دل  یدولت و بخش خصوص  یگفت و گو 

 ارزش است. یدارا  شود،ی و رفع م

در استان    ی دولت و بخش خصوص  یگفت و گو   ی شوراجلسات  مستمر و ماهانه    ی خواستار برگزار خراسان جنوبی    استاندار

و    تیو به جهت اهم  می مند شوبهره  ی شد تا از نظرات بخش خصوص  لیدر استان تشک  ز یشد و گفت: ستاد توسعه خاوران ن

ادامه با بیان اینکه    در نمایندگانی از بخش خصوصی در ستاد توسعه خاوران عضویت دارند. استانداربخش خصوصی    گاهیجا

دولت و بخش خصوصی هرکدام دارای ظرفیت هایی می باشند که مسلما  ظرفیت های بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی  

اهمیت جلسات شورای گفتگو و جایگاه   جه به باتوضروری است که دراین جلسات موارد حل و فصل گردد لذا    اعالم نموداست  

جلسات شورای گفتگوی    از این به بعد بخش خصوصی در این شورا و امکان حضور نمایندگان محترم مجلس در این جلسات  

 محل اتاق بازرگانی برگزار خواهد گردید.در  بعدازظهر 4 استان شنبه اول هر ماه رأس ساعت

حوزه    ی از موضوعات مطروحه، طرح مشکالت فعاالن اقتصاد   یکینشست اظهار داشت:    نیا  دستور جلسهبا اشاره به    یمالنور 

که نیازمند پیگیری جدی در    کشور است  یقانون نظام صنف  30از حذف بند »ل« ماده    یاصناف درخصوص مشکالت ناش 

مالنوری در    شود.   ی ریگم یبر همان اساس تصم  د یهر استان و منطقه متفاوت است و با  تیچراکه وضعسطح ملی می باشد  

خصوص پیگیری این مطلب از طریق شورای گفتگوی ملی، دولت و نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسالمی تأکید  

اس و صاحب نظر در استان متقاضیان  محلی و تشکیل گروهی کارشن  ی نمود و افزود : تا زمان اصالح قانون می توان با اقدام

به امر ایجاد واحد تولیدی یا صنفی را قبل از آغار به کار و صرف هزینه های سنگین با راهنمایی و مشاوره وارد میدان نمود  

ورتی  ن طریق از اتالف سرمایه، افزایش بدهکاران بانکی و ... تا حد امکان جلوگیری شود لذا تشکیل گروه یا شورای مشایتا از  

 می تواند از طریق اقناع سازی تا حدی مشکالت ناشی از حدف بند فوق را حل نماید.

و به ویژه اصناف   یو خدمات  یکشاورز  ،صنعتیو    ی د یتول  یماه گذشته واحدها  15از    شیدر ب   مالنوری همچنین بیان داشت:

  ی ها قدردانبخش   نیاز فعاالن ا  د یبا ستاد کرونا با  یشدند که بابت همراه  ی ادیز  یهاکرونا دچار خسارت  روس یو  وعیش   ل یبه دل

  واقعا   هاکمک   ا ی  الت یدر قالب تسه  هاان یضرر و ز  ن یاما ا  م یوارده را جبران کن  یهااز خسارت  ی بخش  میکنی م   ی سع  .نمود

   شوند. مجدد فعال  ید یتول یواحدها روس یو ن یشدن ا دهیاست با برچ د یو ام شودی پوشش داده نم
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 صککوبات اسکککتانیم 

 تککککصمیمات عنککوان دستککور  ردیف 

1 
شورای   ماهانه  جلسات  برگزاری  تقویم  تصویب 

 1400گفتگوی استان در سال 
مقررگردید جلسات شورای گفتگوی استان شنبه اول هر ماه 

 در محل اتاق بازرگانی برگزار گردد.  16:00رأ  ساعت  

2 

 

 

واحدهای تولیدی صنفی استان  طرح مشکالت 

درخصور تعرفه شرکت های خدمات رسان و  

ارائه راهکار به منظور تعیین تعرفه های برق، آّب 

 و گاز واحدهای فوق الذکر براسا  تعرفه تولیدی 

درصورتی که واحد تولیدی صنفی از سه شرط ذیل برخوردار  

تولیدی باشد، شرکت توزیع برق استان نسبت به اعمال تعرفه  

 اقدام نماید. 

ارائه پروانه، جواز تأسیس، گواهی فعالیت/پروانه از  ✓

صنف مربوطه که دارای اعتبار بوده ودر آن پروانه 

 ذکر شده باشد.  "فعالیت تولیدی"

 انطباق فعالیت با پروانه  ✓

از سوی  ✓ ابالغی  لیست  در  پروانه  در  مندرج  فعالیت 

وزارت شرکت توانیر که مصوب در کارگروه مشترک  

و  جهادکشاورزی  تجارت،  و  معدن  صنعت،  نیرو، 

 صنور مربوطه می باشد، ذکر شده باشد.

3 

در کد   ی رتیبرق مغا  عیشرکت توز  یدهایکه در بازد  یدرصورت

ها  کیسیآ فعال  ییپروانه  موارد    دیگرد  تیرو  ، مشابه   تیبا 

سازمان    رتی مغا آن  تا  اعالم  استان  صمت  سازمان  به  کتبا 

اعالم شده   رتیدر جهت رفع مغا  ی نسبت به اقدامات مقتض

 . دینما  عالم برق ا  ع یرا کتباً به شرکت محترم توز  جه یاقدام و نت

4 

رویت هرگونه مغایرت در بازدیدهای شرکت توزیع برق )اعم 

چند   کسب،  پروانه  با  فعالیت  انطباق  عدم  بودن از  فعالیتی 

و  کارگاه  انشعاب  بودن  مشترک  تولیدی،  صنفی  واحد 

عدم  باعث  برق  توزیع  شرکت  نظر  از  (که   ... و  فروشگاه 

می  تولیدی  تعرفه  از  صنفی  تولیدی  واحد  آن  برخورداری 

در  تا  اعالم  مربوطه  تشکل  و  صمت  سازمان  به  کتباً  گردد، 

ان کارگروهی متشکل از نمایندگان شرکت توزیع برق، سازم 

صمت، اتاق اصنار، اتحادیه صادرکننده مجوز، درخصور لغو  

 تعرفه تولیدی، اعمال جریمه و ... تصمیم گیری شود. 
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5 

ظرفیت   افزایش  به  صنفی  واحد  نیاز  صورت  در  مقررگردید 

ظرفیت  افزایش  به  نسبت  فاضالب  و  آب  شرکت  انشعاب، 

اقدام انشعاب آب با معرفی از سوی اتحادیه یا صنف مربوطه  

ظرفیت  و  اخذ  ازمتقاضی  انشعاب  التفاوت حق  مابه  بهای  و 

 مصرر ماهانه آن واحد افزایش یابد. 

6 

اصنار   حوزه  اقتصادی  فعاالن  مشکالت  طرح 

ماده    "ل"درخصور مشکالت ناشی از حذر بند  

 قانون نظام صنفی کشور و ارائه پیشنهادات  30

تشکیل   به  نسبت  استان  اصنار  اتاق  شورای مقررگردید 

مشورتی متشکل از افراد با تجربه، ریش سفیدان، معتمدان و 

تأثیرگذاران این امر اقدام تا افراد متقاضی پروانه کسب قبل 

 از اخذ پروانه و شروع فعالیت توسط این افراد اقناع گردند.

انتخاب اعضکای بخش خصکوصکی شکورای گفتگوی   7

 استان

 

لها/ شرکتهای ذیل  بعد از انتخابات و انجام رای گیری، تشک

بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای  جدید  اعضای  عنوان  به 

 خصوصی خراسان جنوبی به مدت یکسال انتخاب گردیدند: 
  یگران )آقا ختهیتراشکاران و ر هیاتحاد یس رئ -1

 ( یوسفی درضایحم

غالمرضا   -2 )آقای  دان  وچاپخانه  عکاسان  اتحادیه  رئیس 

 جعفرپور مقدم( 

مصرر   -3 اتحدیه  علی  رئیس  محمد  )اقای  دولت  کارکنان 

 مردانی( 

هنرمندان   -4 دستی  صنایع  های  تعاونی  اتحادیه  ریس 

 استان )خانم عالیه خورشید زاده( 

مدیرعامل شرکت بازرگانی خامه زر )آقای علیرضا خامه   -5

 زر 

)آقای   -6 طبس  پرورده  سنگ  زغال  شرکت  مدیرعامل 

 کریتی ثانی( 

 مدیرعامل شرکت معدنی آسکا )آقای احمد پروین(  -7

مدیرعامل شرکت کاشی و سرامیک فرزاد )آقای مزگی   -8

 ( نژاد

 

8 

شورا  دیمقررگرد جلسات  تناسب   یگفتگو  یدر  به  استان 

رؤسا از  جلسه  به   یتخصص  یها  ونیسیکم  یدستور  اتاق 

 عنوان مهمان دعوت گردد.
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 کراگیرکمصککوبات مککلی و فک

 تککککصمیمات عنککوان دستککور  ردیف 

1 

مشککالت واحدهای تولیدی صکنفی اسکتان طرح  

درخصککور تعرفه شککرکت های خدمات رسککان و 

ارائکه راهککار بکه منظور تعیین تعرفکه هکای برق، آّب 

 و گاز واحدهای فوق الذکر براسا  تعرفه تولیدی

 

ایران   گاز  ملی  شرکت  ابالغیه  آخرین  به  باتوجه 

درخصوص نحوه تخصیص تعرفه صنعتی)این تعرفه 

صنعتی صرفا  با ارائه تأییدیه از   مشمول واحدهای 

سوی وزارت صمت )پروانه بهره برداری و یا جواز 

تأسیس( می باشد و هزینه گاز بهای کلیه واحدهای 

کسب و کار )دارای پروانه صنفی از وزارت صنعت، 

گروه  در  تجاری  بخش  تعرفه  با  تجارت(  و  معدن 

گردد(،   می  محاسبه    نامه)مستندمربوطه:  عمومی 

  مدیران   به  خطاب  قراردادها  و   ها  تعرفه  امور محترم    رئیس

  تخصیص   نحوه  موضوع   با  استانی  گاز  های   شرکت  عامل

  مورخ  100077/    050/    3  گ  شماره   نامه(  تعرفه صنعتی 

مقررگردید از طریق دبیرخانه شورای گفت    ( 99/    08/    19

مشمولیت   موضوع  ملی  خصوصی  بخش  و  دولت  گوی  و 

تولیدی نیز  - واحدهای  صنعتی    صنفی  تعرفه  درخصوص 

پیگیری گردد )واحدهای تولیدی صنفی نیز مشمول تعرفه  

 صنعتی گردند( 

2 

طرح مشکککالت فعاالن اقتصککادی حوزه اصککنار  

ماده  "ل"درخصکور مشککالت ناشکی از حذر بند 

 قانون نظام صنفی کشور و ارائه پیشنهادات 30

 

 به قانون نظام صنفی  30ماده   "ل"اضافه شدن بند  -

قانون نظام صنفی در    30ماده    "ل "مستثنی شدن بند   -

ماده   اصالح  قانون  اجرای  2)تبصره    7اجرای  قانون   )

 (  1393قانون اساسی )مصوب    44سیاستهای کلی اصل  

الزام اشخاص درخواست کننده مجوز پروانه کسب به   -

اتاق    ایمربوطه    ه ی اتحاد  قی گذراندن دوره مشاوره از طر

 اصناف قبل ازصدور مجوز 

 


